Výzva
na predloženie cenovej ponuky na zhotovenie diela, podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s názvom
zákazky
„Archeologický výskum“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
IČO : 00691887
DIČ: 2020741734
Sídlo organizácie : Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie 053 04
Internetová adresa : www.dssspp.sk
Kontaktné miesto:
Spišské Podhradie, Hviezdoslavova 1
Kontaktná osoba: Neviďánska Alena
Telefón : 0915 956 192
e-mail: dssvoesk@gmail.com

1. Názov zákazky:
„Archeologický výskum“
Slovník obstarávania (CPV): 71351914-3 archeologické služby
Hlavný slovník hlavný predmet :
Doplňujúce predmety :
2. Opis zákazky:
Predmetom zadávania zákazky s názvom „ Záchranný archeologický výskum na území stavby“
I. etapa
Záchranný archeologický výskum pozostáva zo sondážneho výskumu na objekte A(4 sondy) a D
(1sonda) a sledovanie výkopových prác pre inžinierske siete na objektoch A, B, C a D počas celej
doby výstavby. Cieľom prác, realizovaných počas tejto etapy bude zistiť prítomnosť, resp.
neprítomnosť archeologických objektov a nálezových situácií na území stavby. V prípade ich
zachytenie príprava na vlastný výskum.
II. etapa
Vlastný výskum archeologických objektov a nálezových situácií lokalizovaných počas I. etapy.
Cena za II. etapu záchranného archeologického výskumu bude vypočítaná podľa skutočne
odpracovaných a objednávateľom potvrdených hodín v jednotlivých kategóriách:
Odborný pracovník
Eur/hod.
Technik
Eur/hod.
Robotník
Eur/hod.
Táto etapa sa bude realizovať iba v prípade objavenia archeologických objektov a nálezových
situácií počas I. etapy.
III. etapa
V prípade pozitívneho archeologického výskumu, počas ktorého sa bude realizovať II. etapa, bude
cena za 3. etapu predstavovať:
Predpokladaná hodnota zákazky v eur,
Hodnota: 12.600,-€
Bez DPH 10.500,-€
3. Miesto dodania diela: DSS sv. Jána z Boha , Spišské Podhradie

4. Rozsah predmetu zákazky.
I. etapa – vykonanie archeologického výskumu podľa pokynov pracovníkov KPÚ v súlade
s príslušným rozhodnutím formou sondáže a sektorového výskumu.
II. etapa – sa uskutoční iba v prípade identifikovania nálezu archeologického charakteru a to
formou ručného odkryvu. Vyhotoví sa terénna dokumentácia archeologických situácií.
III. etapa – v tretej etape sa uskutoční konzervácia a dokumentácia archeologických nálezov
a vyhotoví sa výskumná dokumentácia v zmysle príslušných predpisov.
5. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti: Nie,
6. Možnosť predloženia variantných riešení: Nepovoľuje sa
7. Trvanie zmluvy: počas celej doby výstavby.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. Platba za plnenie sa bude realizovať, na
základe predloženej faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na uskutočnenie prác.
9. Podmienky účasti uchádzačov:
- Osobné postavenie – Výpis z obchodného alebo živnostenského registra, (v origináli alebo
overená kópia) - pri zákazkách s nízkou hodnotou sa nevyžaduje
- Záujemca/uchádzač môže predložiť aj Potvrdenie o zapísaní do Registra konečných
užívateľov výhod vedeným na Úrade pre verejné obstarávanie podľa zákona č.343/2015
o verejnom obstarávaní - pri zákazkách s nízkou hodnotou sa nevyžaduje
Návrh ceny bez DPH a ceny celkom vrátane DPH za dielo v €
10. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v bode 9
11. Označenie, či realizovanie diela je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou,
autorizáciou a pod.):
áno
12. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie
zmluvy:
Nie
13. Obhliadka miesta realizácie diela: áno.
a.
Lehota na predkladanie ponúk:
do 22.08.2016
b.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa stanovených v tejto výzve. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením
dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
16. Upozornenie:
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

V Spišskom Podhradí: 01.08.2016

................................
Neviďánska Alena
Referent VO

